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A
Akfen
GYO
O, ilk 6 aylıık finansaal sonuçlarrını açıkladı

Akfen G
GYO’nun 6 aylık
a
finanssal sonuçlarrı açıklandı. Akfen GYO
O’nun ilk 6 aylık konso
olide net
kârı 16.695.785 TLL olarak gerççekleşirken, net aktif değeri
d
918.8
806.986 TL oldu. Brütt portföy
1
447 TL olan Akfen GYO
O’nun kira geliri
g
ise geeçen yılın aynı dönemine göre
değeri 1.064.896.4
yüzde 21
2 artarak, 13.174.949
9 TL’den 15
5.966.830 TL’ye
T
yükseldi. Faiz, Am
mortisman ve
v Vergi
Öncesi K
Kârı (FAVÖK
K) ise 9.679.593 TL olarrak gerçekleeşti.
Akfen G
GYO Genel Müdürü
M
Orh
han Gündüzz, 9’u Türkiyye’de, 2’si Rusya’da
R
vee 1’i KKTC’d
de olmak
üzere faaaliyette to
oplam 12 ad
det otelleri olduğuna dikkat çekeerek, 2012 yılının ilk yarısında
y
yatırımların hız kazzandığını sö
öyledi. Özellikle Karakö
öy Rıhtım Caaddesi üzerrindeki eski Kozluca
ne yapılacak otel için çalışmalara
ç
başlandığın
nı söyleyen Gündüz,
Han olarak bilinen arazi üzerin
öy’de inşa edilecek otel, 200 oda kapasiteli
k
olacak ve bu yıl içinde in
nşaata başlaayacağız.
“Karakö
2015 yıllı başında da oteli hizm
mete açmayıı hedefliyorruz” dedi.
156 od
da kapasiteeli Esenyurtt, 140 odaalı İzmir vee 167 odaalı Rusya‐Kaaliningrad’d
daki İbis
Otelleri’’nin 2013 yılının
y
ilk yaarısında açıılacağını beelirten Günd
düz, Adana’’da inşa ed
dilen İbis
Otel’in de yatırım
mının tamaamlandığınıı ve 2012 yılının Eyylül ayındaa hizmet vermeye
v
oje çalışmaalarının da devam ettiğini dile
başlayacağını söyleedi. Ankaraa Esenboğa Otel’in pro
“
ile stratejik işbirliği çerçevesinde yeni
y
otel yatırımları için arsa
getiren Gündüz, “Accor
arayışlarımız da devam ediyorr” dedi.
mik şehir ote
elciliği ile faark yaratmaaya devam
Ekonom
2005 yılından bu yana
y
Accorr Grubu ile işbirliklerin
nin sürdürü
ülebilir bir büyüme ilee devam
ettiğini hatırlatan Gündüz, ekkonomik şeehir otelciliğğine odaklı iş modeli ile Türkiyee’de fark
yaratan bir alana saahip çıktıklaarını belirttii.
yapılmış
G
Türrkiye’de Acccor Grubu ile Ibis ve No
ovotel markkaları için münhasıran
m
Akfen GYO’nun
stratejikk işbirliği anlaşması
a
m
mevcuttur.
Akfen GYYO yatırımın
nı tamamlaadığı otelleeri ticari
koşullarrı gelir ve kar paylaşşımı esasın
na dayanan
n 25±10 yııl süreli kirra sözleşmeleri ile
Avrupa’’nın en büyü
ük otel işlettmecisi olan
n Accor Grubu’na kiralaamaktadır.

